
و موذد  اصی هستندداذاي ساختاذ و ویسگی هاي خاذد ،وجود د شیمی دبیرستان هاي کتاب دذکه ترکیب هاي آلی 
.دنمی باش سراسريکنکوذ انتوجه طراح

وتالش می کنیم  شود هتک این تر کیب ها ةرداختعی شده که به برذسی ویسگی هاي تک دذ این جزوه س 
.این جزوه بتواند به شما کمک کند   واذمیدام ارترکیبات آلی بیشترآشنا شویم و هرهفته باویسگی ها وساختاذ یکی

 با آذروي موفقیت براي شما فرشاد میررایی                                                    
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  آسپارتام :ترکیب اول  
 .هحوذ ذارذ 108دوذآزمبیی صفخى ي،سبدجبرآن ذر کجبة شیمی سبل ذهم کى ثرکیتی   

 

ویژگی هب ي از ایه جرکیة که کبتل مکرح ڑدن خذ جڑث هبمی تبڑد.   

 : ػزمول مولفولی تزـیب )1  
  یعنی هیدذوزن هاي که دذ ساختاذ بسته( .براي نوشتن فرمول مولکولی باید فرمول ساختاذي ترکیب بسته داده شده ذا بار کنیم

)کشیده نشده اند ذا بگذاذیم

آمینی  ،  آمیذي  اصتزي ،، )کربوکسیل(اصیذي :تزـیب ظاملی  ىاي قزوه )2
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    ةس دذ کل ،داذد  اگر به شکل نگاه کنید ةنچ ةیوند دوگانه مشاهده می کنید البته حتما می دانید که گروه اسیدي دذ ساختاذ خود یک ةیوند دوگانه

این کربن ها با دایره قرمز مشخص شده اند.
این کربن ها با دایره آبی مشخص شده اند.

             

: تزـیب پیونذ ىاي دو قانو و یكانو
اگر به شکل نگاه کنید ةنچ ةیوند دوگانه مشاهده می کنید البته حتما می دانید که گروه اسیدي دذ ساختاذ خود یک ةیوند دوگانه

دذساختاذ آسةاذتام وجود داذد.

)البته ار اهمیت چندانی برخوذداذ نیست( تا می باشد

:تعذاد جؼت  الفتزون ىاي ناپیونذي تزـیب
جفت الکترون ناةیوندي وجوداذد.

:تزـیبـزبن  اتم ىاي تعذاد ؽلمزوه ىا در اطزغ
قلمرو الکترونی می باشند که راویه ةیوندي آنها 120 دذجه است این کربن ها با 
قلمرو الکترونی می باشند که راویه ةیوندي آنها 109/5 دذجه است این کربن ها با 

C

C

پیونذ ىاي دو قانو و یكانوتعذاد  )3
اگر به شکل نگاه کنید ةنچ ةیوند دوگانه مشاهده می کنید البته حتما می دانید که گروه اسیدي دذ ساختاذ خود یک ةیوند دوگانه

شش ةیوند دوگانه دذساختاذ آسةاذتام وجود داذد

تا می باشد 33تعداد ةیوند یگانه دذ ساختاذ هم 

تعذاد جؼت  الفتزون ىاي ناپیونذي تزـیب )4
دذالیه ظرفیت این ترکیب 12 جفت الکترون

تعذاد ؽلمزوه ىا در اطزغ ساویو پیونذ ي و )5
 9 تا ار کربن ها داذاي 3 قلمرو الکترونی

5  کربن دیگر داذاي 4 قلمرو الکترونی می باشند

C

C
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.تزـیب یؿ حلؾو بنشن وجود دارد بنابزاین یؿ تزـیب آروماتیؿ می باضذین در ا )6

  .ذا تعیین کنید ترکیبموجود دذو نیتروزن اکسیسن اتم هاي  يتعداد قلمروه ها)تمرین یک       
 

.ذا تعیین کنیدعدد اکسایش کربن هاي آسةاذتام )) دو تمرین    
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:نمونه تست هاي کانون

       ٣ھگزین
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